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We publiceerden
het Groot
Transformatie
Woordenboek

Het Instituut voor Publieke Waarden onderzoekt en
verbetert de publieke zaak
2017 was een fundamenteel jaar voor het Instituut voor Publieke
Waarden. We werkten mee aan de eerste Health Impact Bond
van Europa: financieringsinnovatie, zorginnovatie, governance
innovatie, en onderzoeksinnovatie in één. We lanceerden de
School voor Publieke Waarden waarin we samen met
practitioners de verzorgingsstaat van de toekomst ontwikkelen.
Met Sociaal Hospitaal hielpen we meer gezinnen dan ooit. En we
verwelkomden nieuwe IPW-ers waarmee we nog meer impact
kunnen maken.
We investeerden in het oplossen van publieke problemen en in
onszelf. Het instituut lijkt zowaar een instituut te worden. Tijd
voor
nog
meer
actieonderzoek,
actionlearning
en
actionmonitoring in 2018!
In 2018 komen
er twee grote
boeken uit!

"Sociaal Hospitaal
organiseert betere en
goedkopere zorg en
zekerheid voor
mensen die dat het
hardst nodig hebben"

We maakten 161
keer maatwerk in 10
gemeenten

De School voor Publieke Waarden
In de School voor Publieke Waarden maak
je de verzorgingsstaat van de toekomst.
Society must be defended!

In 2017 hebben we 333 mensen opgeleid

Daarmee realiseerden we meer dan 2,5 miljoen
euro aan maatschappelijke opbrengst

Zij ontwikkelden samen 40 structurele
oplossingen voor het sociaal domein

In 2017 lanceerden we de eerste Health Impact
Bond van Europa! Samen met zorgverzekeraar
CZ en de gemeente Den Haag

De eerste Topklassers City Deal zijn
afgestudeerd aan de Maatwerkopleiding

Sociaal Hospitaal helpt niet alleen gezinnen
beter en goedkoper. Deze huishoudens zijn ook
een belangrijke bron van kennis voor bottom-up
beleidsontwikkeling

Iedereen kan zich nu inschrijven voor de
Maatwerk Klas

Wij zijn trots! Deze alumni lopen weer vrij rond in
de publieke zaak:
Fix het zelf! Op de website vind je het 8 step maatwerk
model. Daarmee maak je in 8 stappen je eigen maatwerk

“De rebel in mij is weer helemaal losgemaakt”

Fix het beleid! Kun je een maatwerkoplossing als
standaardvoorziening leveren? En kan het voor 10 of 100
huishoudens niet nog slimmer? Dat is wat we doen in de
bottom-up beleidsgarage. Vanuit de uitvoering beleid
ontwikkelen

“Uit de slachtofferrol! Pak je
kloten bij elkaar, heb een plan,
gooi je charmes in de strijd, ga
ervoor en laat zien hoe goed je
bent!”
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Open Embassy
en Schoolstrijd
worden mede
mogelijk gemaakt
onderzoekt & verbetert integratie door het IPW

